
Hædersbevisning af
_~allerfornemstekarat
I tildelt Peter Hansen. ,,';
\

, - Fik i går af formanden for Nordals Boldklu b, ,- ~
I Chr. »Geggan«J~rg~nse~,,o~erraktJBUs sølvnåf '{
, NORDBORG. Omkring 550 tog overrækkelsen, og han bedste måde har ført regnska-
Iunge fra .Nordborg Boldklub understregede i· den tbrbin- bet for NBs store ugentlige lot-Iblev på gårsdagens store afslut·· delse, at når Peter Hansen fuldt tospil. En enig styrelse ha-.:de
I iningsfest vidne til en begiven· fortjent fik, sølvnålen, så var. indstillet Peter Hansen til den

J
bed af de yderst sjældne: En det som en erkendtlighed for smukke æresbevisning, sbm

I ledet i NB fik overrakt en af de det helt 'enestående arbejde, straks blev tiltrådt af ledelsen
I~'fornemste hædersbevisninger han,har,udført for fodboldung- for JBU, fastslog Chr. »Geg-
i~;)nde~ for fodboldsporten,; ; 4ommen:p~NOrd,als.-:,,-:~.~,' gan« Jørgense~~>>":~C,
f,;)JBUssøtvnål,t;;,: ." ,,; "\". ;~L';},~dskllhge;åf va{,t?aQ'lql~se- Stærkt 'bevæget takkede Pe-
"'_ Det var formand Peter Han:, :,te~'~"i"HavilbjerS" ldræ'tsfor- ter Hansen for den hæder!;~e-~t~en, Lavensby. der var. &eP'-;":eiling: og da -~n Ipd.silct sam-' visning;han hervar tildelt_"~i
t',stand for denne stor.e:'t~:'.oiat~ :.':t~?'e~etWd :Nord .- . a'r_~ts-'. ved festen blev JørgenI.:ar,;,

_______\{aetva~etPQP\ltærtvalg?Ja,~et> 1.tQTeIlnl!t:~~~,~7&. ~~dals,' Sen :kåret som åreis.,ungdoms- "
p,:f!emglkmed al ø{lSkeh~·~Ii~·":.,lJolf1,kJ~b"·I~~f,i,·ra,,,.;~det. Splllet;'o.g~nfik,~den an~ed-
f~lghedaf .det øredøvende bl·"" såre 'TIaturhg(rathan"fbrtsatte ,. ninglilQe'lten flot pokal. Fhds-
'fald; 'der fulgte på meddelelsen'.~,.på kasseterposten.' Herudover præmier' m_v". blev' også over·
,"Det, var' formanden"__for.har hans~elfor entreopkfæv.- r-cikt'vedfesten,'·6i oin\al~s se-

(Nordborg Boldklub., Chr. ning ved 'samtligeNBshjemme- rteri> Y"t·L:"'!.' " "/';&r »Geggan« Jørgensen, derior~- ;-k;amp~.ligesom han på aller" .~.,."...,' ~ " ,i"
I

f

.. -- .~- thr.»Geggan« Jørgensen'f}verrækker JBUs sølvnål til Peter Hansen, Lavensby
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',lo~~ ,P~~r Hansen. Lan- , Egentljg skulle overrækkelsen__
gesø, fik ,ved -afsluPtingsfesten..: være foretaget allerede ved 'l;e.
i Nordals".Boldklubs ungdoms· '. nioremes afslutningsfest . -men-.--
fdeling ; overrakt 'en fornem her var Peter pansen forhindret __
erkendelse>':Jydsk ~,Boldspil j at deltage:-; .:..;;', .' ~_ -
nionssølvnål.'-c, .• -0"" c., .. '" ;: Sølvnålenf-:.~~~rrækk~~:-k~

.meget sjældent. Men da Nordals
,Boldklubs bestyrelse foreslog
;den givet til Peter Hansen"var
der straks tilslutnipgfra 'JBli: '.:. _
. Overrækkelsen' af SølvnMen.
.der blev foretaget. af NB.for:----
mand Chr. Jørgensen, skal 'ses
som .enanel'kende1se for 'det ._.
meget store arbejde, Peterflan. -
senhar udført. . .. ,'... .

!.- l' flere år var "h~n"ka~~!i
Havnbjerg IdrætsfOreningsfod..
,.~I~afdeling - en overil'ang
tillige formand.' Og han har
været kasserer j Nordals Bold.
.klub lige siden klubbensstart/-
en post, der kræver ikke så lidt

i ienklubafNB's8tørre1se.
i


